
٤٤ 

  
  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

رن ا     

ية
ثان

 ال
نة

س
ال

– 
س

اد
س

 ال
دد

لع
ا

 

 دراسات 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

خبْرني" 
ٔ
خبْرني ، صديقي ، ا

ٔ
   ، صديقي ا

خبرني       
ٔ
يْت  الذي ، السفلي العالم بحاالت ا

ٔ
  )١(" را

  )جلجامش ملحمة(                                                          
  
  

و  
ٔ
ظــاهرة، مقرونــة بالحيــاة، بانتفائهــا ينتفــي، ا

مــــــام تواطــــــؤ بينهمــــــا فمقابــــــل اخضــــــرار 
ٔ
لعلنــــــا ا

ســود ليحصـــد مـــا 
ٔ
الحيــاة يلمـــع ســيف المـــوت اال

حيانا ما لم يزد عن حاجة الحياة
ٔ
  .زاد عن حاجة الحياة و خصبها، وا

رســـطو المــوت فقـــال
ٔ
مــَل ا

ٔ
شــياء فظاعـــة: " تا

ٔ
كـثـــر اال

ٔ
مـــا . )٢(" المــوت ا

ٔ
ا

شــاد بــالموت
ٔ
ســخيلوس فقــد ا

ٔ
، فــي حــين )٣(" كشــفاء مــن بــؤس الحيــاة" ا

إن المــوت :" وقــف الفيلســوف زينــون الرواقــي متصــالحًا مــع المــوت بقولــه
شـــياء فهـــو موافـــق للطبيعـــة وبالتـــالي فإنـــه 

ٔ
ينتمـــي إلـــى النظـــام الكـــوني لال

و االحتجــاج ضــده
ٔ
ســاس للشــكوى منــه ا

ٔ
إذن هــو . )٤("قــانون عــادل، و ال ا

نــه قــدر محتــوم، و ال يبقــى علــى اإلنســـان التســل
ٔ
يم بشــرعة المــوت طالمــا ا

سوى وعي الموت و ظواهره و حتميته، كي يفوز بحيـاة هـي طقـس للعبـور 
  .نحو عالم يكـتنفه الغموض و طالسم المجهول

ولعــل االنشــغال بظــاهرة المــوت، اقتضــى مــرور ماليــين الســنين مــن 
رض، حتـــى غـــدا دمـــاغ اإل

ٔ
نســـان قـــادرًا علـــى وعـــّي الوجــود البشـــري علـــى اال

.  )٥(هـــذه الظـــاهرة و اســـتنباط الحلـــول التعويضـــية الـــال شـــعورية تجاههـــا
ـــة يعـــود إلـــى ثاري

ٓ
ـــْت عليـــه اللقـــى اال

ّ
 ٣،٥فـــإذا كـــان ٔاقـــدم وجـــود بشـــري دل

/ مليـــون ســـنة فـــي ٔافريقيـــا، فــــإن الوجـــود البشـــري فـــي المشـــرق العربــــي 
ثاريــة يعــود إلــى حــوال/  الهــالل الخصــيب

ٓ
ي مليـــون حســب المعطيــات اال

فــي الالذقيــة بســوريا، حيــث ٔابــان " ســت مرخــو" ســنة، و ذلــك فــي موقــع 
ســـــان  هــــي عبـــــارة عـــــن فـــــؤوس و معـــــاول الموقــــع عـــــن ٔادوات خّلفهـــــا اإلن

سواطير و شظايا و نـوى و قواطـع اسـتخدمها اإلنسـان ٓانـذاك لغايـة حيـاة و
  )٦(.الصيد و التقاط بذور النبات

  البنية الدماغية لإلنسان

  موتووعي ظاهرة ال

لـيس اإلنســان الحــالي مــن ســاللة القـرود، إنــه مــن ســاللة الرئيســيات 
التـــي عاصـــرت ســـالالت ٔاخـــرى لـــم تتطـــور إلـــى الحالـــة اإلنســـانية، فبقيـــت 

مــا لجهــة ســاللتنا مــن الرئيســيات . علــى حالتهــا مورفولوجيــًا و فيزيولوجيــاً  أ
الهــا تبعــًا لتفاعلهــا مــع البيئــة الطبيعيــة ومج/ فقــد تطــوَر إدراكهــا مــع الــزمن

، ولعــــل قــــوة التفاعــــل تلــــك هــــي التــــي قــــّدمْت حــــوافز التطــــور /الحيــــوي
الـــدماغي لـــدى إنســـان المشـــرق العربـــي منـــذ مليـــون ســـنة خلـــت و حتـــى 

ن
ٓ
لف مـــن ثالثــــة   )٧(.اال

ٔ
ن البنيــــة الدماغيـــة لــــدى اإلنســـان تتــــا فـــالمعلوم أ

  :ٔاقسام

 القشرة الدماغية: 
ولـــى مــن دمـــاغ اإلنســان و تتجلــى وظيفتهــا %  ٨٥التــي تشــكل 

ٔ
اال

ربعـــة فصـــوص هـــي  .فـــي اإلدراك لف مـــن أ
ٔ
 -الفـــص الجبهـــي : و تتـــا

  .القذالي -الصدغي  -الجداري 

 و الطرفي  :القسم الحوفي أ
يعتبــــــر مركـــــــز عواطـــــــف التـــــــدين و الفـــــــرح و الغيريـــــــة و العاطفـــــــة 

  .اإلنسانية بما فيها ظاهرة الموت

 ٨(.القسم الزواحفي(  

  بشار محمد خليف.د
  باحث في تاريخ العالم العربي

  الجمهورية العربية السورية –دمشق 

   

  : دراسةاالستشهاد المرجعي بال
المــوت ومعتقداتــه الشــعبية فــي بــالد ، بشــار محمــد خليــف

العــدد  -.ريــة كــان التاريخيــةدو  -.الجــذور والديمومــة: الشــام
  .٢٠٠٩ديسمبر ؛سادسال
  )www.historicalkan.co.nr(.٤٩ - ٤٤ص 
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ل اإلنســاني فــإن مــا وفــي مناقشــتنا هنــا لــوعي ظــاهرة المــوت فــي العقــ
يهمنــا هــو التطــور الُمتبــدي فــي القســم الطرفــي مــن الــدماغ، حيــث تشــير 
 امتــد 

ً
ن وعــي هــذه الظــاهرة اســتغرق زمنــًا طــويال

ٔ
المعطيــات العلميــة إلــى ا

و فـي المشـرق . لماليين السنين حتى غدا اإلنسـان واعيـًا لهـا ولمقتضـياتها
مــر مــرور حــوالي 

ٔ
لــف ســن ٩٠٠العربــي اســتغرق هــذا اال

ٔ
 الــدماغ ا

ٔ
ة حتــى بــدا

  .اإلنساني يعي هذه الظاهرة
ن  ١٠٠فقبـــــل 

ٔ
ثاريـــــة يبـــــدو ا

ٓ
لـــــف ســـــنة تقريبـــــًا وحســـــب المعطيـــــات اال

ٔ
ا

و ضـحايا للتفســخ 
ٔ
مواتــه نهبـًا للوحــوش ا

ٔ
اإلنسـان المشــرقي لـم يعــد ليتـرك ا

ــــك  ــــى دفــــنهم وفــــق شــــعائر معينــــة، دّل علــــى ذل والــــتعفن، بــــل ســــعى إل
حلـــب فـــي شـــمال ســـوريا، اكـتشـــاف موقـــع مغـــارة الديدريـــة قـــرب مدينـــة 

يـة بشـرية ُدفنـت فـي هـذه المغــارة قطعـة عظم ٧٠حيـث عثـر علـى حـوالي 
و السهولو

ٔ
  .لم تترك في البرية ا

وفي التسعينيات من القـرن العشـرين ُعثـر علـى هيكـل عظمـي لطفـل 
فــن فـي حفـرة مســتلقيًا علـى ظهــره سـم، حيـث دُ  ٨٢عمـره سـنتان و طولــه 

ســه بالطـــة حجريـــة كانــت يـــداه ممــدودتان و قـــدماه و 
ٔ
مثنيتــان، وتحـــت را

لـف سـنة ١٠٠يؤرخ هذا الطفل بحـدود . وكذلك على صدره فوق القلب
ٔ
. ا

خـــر لطفـــل ثـــان عمـــره ســـنتان  ١٩٩٧كمـــا عثـــر عـــام 
ٓ
علـــى هيكـــل عظمـــي ا

يضاً 
ٔ
إن طرق الـدفن المتبعـة فـي هـذا الموقـع تـدل علـى ظهـور وعـي لـدى . ا

  .وطقوس معينةاإلنسان ٓانذاك لضرورة العناية بالموتى وفق شعائر 
ثرية، حيـث نشـهد طقـوس دفـن 

ٔ
ثم سوف تكّر سّبحة االكـتشافات اال

هـيكًال عظميــًا  ١٢متقدمـة فـي فلسـطين فــي مغـارة قفـزة، حيـث ُعثــر علـى 
ٔالــف ســنة و يتميــز هــذا الموقــع بــالعثور علــى قبــر امـــرٔاة  ٥٠تــؤرخ بحــدود 

يســر و مثنيــة الــرجلين، وإلــى جانبهــا طفل
ٔ
هــا شــابة مســتلقية علــى جنبهــا اال

الواضع رٔاسه على صدرها في حين كان بين يديـه غـزال يعطـي داللـة علـى 
  )٩(.رمزية الخصب و الحياة

وفي الرافدين عثر فـي موقـع كهـف شـانيدار علـى هيكـل عظمـي لرجـل 
ربعــين مــن عمــره يــؤرخ فــي حــدود 

ٔ
ونتيجــة البحــث .  ٔالــف ســنة ٦٠فــي اال

إلضــافة إلــى العلمــي تبــين ٔانــه كــان يعــاني منــذ طفولتــه مــن شــلل نصــفي با
ٔانـه ٔاعــور،  و يعــاني مــن التهــاب فــي المفاصـل، و يبــدو ٔانــه تــوفي فــي شــهر 

مـر هنـا ٔان الــذي سـّبب موتـه هــو سـقوط صــخرة .  حزيـران
ٔ
والطريـف فــي اال

  )١٠(.من سقف الكهف عليه، و تبين ٔان الورود ُنثرت حول جثته
ثاريـة لهــذه المواقـع، تشــير 

ٓ
إلــى إن الـدالئل التــي قـدمتها لنــا المعطيــات اال

مام حالة شعائرية و طقسية تم عبرها دفـن المـوت وسـط تطـور متبـٍد  ننا أ أ
فــي البنيــة الدماغيــة التــي انعكســت علــى إنســان تلــك المرحلــة، و هــذا مــا 
يؤكـــد وعـــي ظــــاهرة المـــوت عبـــر تطــــور القســـم الحـــوفي مــــن الـــدماغ لــــدى 

ن، إال إذا ّقـــــدمت  ١٠٠اإلنســــان تبــــّدت منــــذ حــــوالي 
ٓ
لــــف ســــنة مــــن اال أ

ثاريــة معطيــات جديــدة ُتعيــد وعــي هــذه الظــاهرة إلــى زمــن االكـتشــاف
ٓ
ات اال

بكر من ذلك   .  أ

  ظاهرة الموت 

  في المستوى النفسي لدى اإلنسان

منـــذ وعـــى اإلنســـان فـــي المشـــرق العربـــي لظـــاهرة المـــوت فـــي حـــدود 
فـــوعي هـــذه الظـــاهرة . ٔالـــف عـــام، انعكـــس هـــذا علـــى ُبعـــده النفســـي ١٠٠

المؤلمــة انعكــس عليــه فــي المســتوى الــال شــعوري، حيــث ُصــدم اإلنســان 
بمصــيره الحتمــي، وهــذا مــا شــّكل انفعــاًال فــي عقلــه البــاطن، مــا ٔاّدى إلــى 

النفعــال تــم� التعبيــر عنهــا فــي الدراســات النفســية تصـورات مشــحونة بهــذا ا
و النبذ   . بعقدة التخلي أ

ن لكــــل عقــــدة نفســــية لــــدى اإلنســــان ضــــروب تعويضــــية ال 
ٔ
ومعلـــوم ا

شـــعورية، تســـعى باإلنســـان إلـــى إعــــادة توازنـــه، وتتـــراوح بـــين االيجابيــــة 
فهـي عقـدة اإلحبـاط . والسـلبية تبعـًا لالنفعـال الـذي واكـَب الـنفس تجاههـا

: عــالي، عقــدة االســتبعاد، وســواس القطيعــة و فــي صــورتها المصــّعدةاالنف
ُملقــى فــي " تصــبح هــذه العقــدة فلســفة فــي الوجــود اإلنســاني، فاإلنســان 

نـه مقضـّي عليـه " هذا العالم 
ٔ
فريسة التخلي وحصر العزلـة الـذي يتصـف با

  )١١(.ميتافيزيقياً 
و علـــى ذلـــك، فـــإن ضـــروب التعـــويض عـــن هـــذه العقـــدة تتبـــدى فـــي 

  :ويات عّدةمست

 ول
ٔ
  :المستوى اال

لـم التخلـي و الفقـد بمـا يـؤدي إلـى االنكـفـاء و العزلـة فـي الحيـاة 
ٔ
معاناة من ا

بة واالستسالم للموت
ٓ
  .و اجترار الكا

 المستوى الثاني:  
لوانًا من حياة سوداوية كـئيبة

ٔ
  .تعذيب اإلنسان لنفسه و تحميلها ا

 المستوى الثالث:  
 اإلنســـــان إلــــــى الحلـــــول 

ٔ
و حيـــــث يلجــــــا

ٔ
و اإليمـــــان بــــــالتقّمص ا

ٔ
الصــــــوفية ا

و بوجود حياة بعد الموت
ٔ
  .التناسخ ا

 المستوى الرابع:  
ـــه نـــوازع  حيـــث يميـــل اإلنســـان إلـــى االنتحـــار و رفـــض الحيـــاة و ربمـــا تنتاب

  .عدوانية و سادية

 المستوى الخامس:  
ٔان يتزن اإلنسان وفـق المبـدٔا الرواقـي حيـث القبـول بـالموت و العمـل فـي 

ن اإلنس
ٔ
  . ان خالد، واعتبار الموت جزءًا من الحياةالحياة كا

ديـــان الســـماوية جـــاءت بحلـــول لهــــذه 
ٔ
الجـــدير ذكـــره هنـــا هـــو؛ ٔان اال

العقـــدة و ضـــروب تعويضـــية صـــالحت اإلنســـان مـــع المـــوت، عبـــر وجـــود 
حيــاة بعــد المــوت ُيحاســب فيهــا اإلنســان مــن قبــل الــرب علــى ٔافعالــه فــي 

نسـان منـذ وعيـه لظـاهرة الحيـاة، فقـدمْت عالجـًا نفسـيًا لموضـوع يـؤرق اإل
مــر يتجلــى فــي 

ٔ
المــوت مــن جهــة ٔاولــى، وخلقــت معــادًال موضــوعيًا لهــذا اال

إتبـاع قواعـد ٔاخالقيـة و مناقبيـة فـي الحيـاة للفـوز بعـالم مـا بعـد المـوت فــي 
  .منحاه اإليجابي

  الجذور التاريخية 

  للمعتقدات الشعبية حول الموت
ســاس فــي اســتمرارية الذهنيــة الشــعبية لظــا

ٔ
هرة المــوت يتبــدى إن اال

فــي وجــود اســتمرارية حضــارية، وتواصــل حضــاري بشــري، وهــذا محقــق 
ن هنـــــاك اســـــتمرارية  ـــــي منـــــذ مليـــــون ســـــنة، حيـــــث أ فـــــي المشـــــرق العرب
ن، وهــــذه 

ٓ
وتواصـــل حضـــاري عبـــر العصـــور منـــذ مـــا قبـــل التـــاريخ إلـــى اال

االســتمرارية اســـتندت علـــى عوامـــل تفاعليـــة، إن كـــان لجهـــة التفاعـــل مـــع 
و لجهــــة تفاعـــل البيئــــة االجتماعيــــة البيئـــة الطبي عيــــة والمجـــال الحيــــوي أ

بمكوناتهـــا المتجــــددة عبـــر العصــــور والتـــي انصــــهرت فـــي معظمهــــا ضــــمن 
  .بوتقة المنظومة الحضارية للمشرق العربي

مثــــال 
ٔ
خـــذ بعـــض المعتقـــدات الشـــعبية والحكـــم و اال

ٔ
و هنـــا ســـوف نا

كـان سـائدًا التي مازالـت مسـتمرة فـي مجتمعنـا المشـرقي، و نقاربهـا مـع مـا 
فــي العصــور الموغلــة فــي القــدم، و هــذه المقاربــة تســتند علــى قاعــدة فــي 

كـل إنسـان :" علم النفس التحليلي يشير إليها كارل غوسـتاف يونـغ بقولـه 
متمدن، مهما بلغت درجة وعي نموه، لم يزل إنسـانًا قـديمًا فـي الطبقـات 

ن الجســم البشـري يوصــلنا  بالثــدييات السـفلى مــن كيانــه النفسـي، و كمــا أ
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وليـــة ترجـــع إلـــى عصـــور 
ٔ
وكشـــف لنـــا عـــن بقايـــا كـثيـــرة مـــن مراحـــل تطـــور ا

الزواحــــف، فكــــذلك الــــنفس البشــــرية التــــي هــــي نتــــاج تطــــور إن تتبعنـــــا 
صوله، تكشف لنا عن عدد ال حصر له من السمات القديمة

ٔ
      )١٢(".ا

  رهبة الموت وظهور األرواح

يعتبـــر ": (المعتقـــدات الشـــعبية فـــي التـــراث العربـــي"جـــاء فـــي كـتـــاب 
المــوت العــادي فــي التــراث الشــعبي بشــكل عــام، فاجعــة للنــاس، قاطعــًا 
هميــة فقــد كـثــرت 

ٔ
هلــه، ونظــرًا لمــا لــه مــن ا

ٔ
لحبــل الربــاط بــين اإلنســان وا

مر المـوت 
ٔ
ولـى التـي يشـعر فيهـا النـاس بـا

ٔ
حوله المعتقدات منـذ اللحظـة اال

ســـــابيع و ســـــنين وحتـــــى مـــــا بعـــــد
ٔ
يـــــام و ا

ٔ
و تتنـــــوع المعتقـــــدات . الـــــدفن با

المتعلقـة بـالموت فـي مضـمونها، فنـرى منهــا مـا يـدخل فـي بـاب التشــاؤم، 
حاســــيس اإلنســـانية، وبعضـــها يــــدخل 

ٔ
و منهـــا مـــا يــــدخل ضـــمن دائـــرة اال

  )١٣(.. ). ضمن دائرة التصورات الميتافيزيقية، دينية و غير دينية 

عبي المشرقي شعائر الموت في المعتقد الش

  وجذورها التاريخية

ن يســـعى المشـــرقيون فـــي طقـــوس الـــدفن إلـــى إحـــداث حفـــرة 
ٓ
إلـــى اال

و تــرك تربــة رمليــة فــوق القبــر، غايتهــا صــّب المــاء 
ٔ
صــغيرة عنــد الشــاهدة ا

خضـر الـدائم الخضـرة، و لعـل االعتقـاد 
ٔ
حين زيارة القبـر، وزرع النبـات اال

ن لدى مجمل الناس ٔان هذا يرّطب القبر ال أ 
ٓ
و لكـن بـالرجوع إلـى .  كـثـراال

ــــي المســــمارية و فــــي مواقــــع مختلفــــة نجــــد ٔان هــــذا  وثــــائق المشــــرق العرب
ــــات  الطقــــس يمتــــد منــــذ عصــــور مــــا قبــــل التــــاريخ وتــــم توثيقــــه فــــي الكـتاب

حيــث ٔان تقـــديم . المســمارية منــذ خمســـة ٓاالف عــام، واســتمر مـــع الــزمن
يـوم النـدب  القـرابين للمـوتى مـن طعـام ٔاو مـاء ٔاو إقامـة الشـعائر علـيهم فـي

  .تحميهم من ٔارواح هؤالء الموتى وترضي رموز العالم السفلي
شــباح الشــريرة تخــرج مــن القبــر مــن :" نقــرٔا فــي إحــدى الوثــائق

ٔ
ٔان اال

وإحـدى الوثـائق ٔايضـًا تشـير إلـى  )١٤(" ٔاجل الحصول علـى الطعـام و المـاء
إنسان كان يعـاني مـن مـرض وحسـب اعتقـاده ٔان شـبحًا يالزمـه مـن ٔارواح 

ســواء كنــت شــبح شــخص غيــر مــدفون، ٔاو كنــت : "ى حيــث يخاطبــهالمــوت
شــبحًا لــم يلــق عنايــة الئـقــة، ٔاو شــبح الميــت الــذي لــم تقــدم لــه القــرابين 

وهنـا تحيلنـا وثـائق المشـرق  )١٥(.."الجنائزية ٔاو الذي لـم يسـكب لـه المـاء
العربـــي القـــديم إلـــى عـــدة ٔانـــواع مـــن الشـــعائر الجنائزيـــة التـــي كانـــت تقـــام 

هداف  همهالعدة أ   :أ
  .إرضاء اإلله و بذا يضمن الناس حسن تعامل اإلله مع روح الميت -١
إرضـاء روح الميـت حتـى ال تضـطرب و تعـود بهيئـة شـبح يبعـث الرعــب  -٢

حياء
ٔ
  .و الفساد في اال

وكانت الشعائر تتضمن إقامة وليمـة جنائزيـة علـى روح الميـت لغايـة 
ة فــي ذبــح الخــراف خيــر المجتمــع و هــذا مــا اســتمر فــي معتقــداتنا الشــعبي

كانـت الوليمـة الجنائزيـة يطلـق . توزيعها علـى الفقـراء كرمـى لـروح الميـتو
كاديـــة 

ٔ
طعمـــة / كســـبا كســـابو / عليهـــا باال

ٔ
حيـــث تصـــّف المقاعـــد حـــول اال

نــواع الفواكــه  –لحــوم الخــراف / القربانيــة  و يتــرك مقعــد / المشــروبات  –أ
جلـه، و كـان 

ٔ
قيمت الوليمة ال هـذا المقعـد يسـمى فارغ لروح الميت الذي أ

كادية " كرسي الروح :" 
ٔ
  )kussu etemme  .(16: و باال

يضــًا هنــاك نــوع مــن الشــعائر الجنائزيــة كــان يطلــق عليــه اســم  مــي " أ
كاديــة .. نقــو 

ٔ
حيــث يــتم ســكب المــاء . ، و معنــاه بالعربيــة، مــاء نقــي"باال
خر هـو . في القبر ،  "ذكـر االسـم " ، و بالعربيـة "شـم زكـارو " و هناك نوع آ

حيــاء، إن كــان فــي ذكــرى 
ٔ
حيــث يقصــد بــه إحيــاء ذكــر الميــت فــي عــالم اال

ربعــين 
ٔ
ٔاو فـــي / والتـــي تعـــود جــذورها إلـــى التقاليـــد المصــرية القديمـــة / اال

تي . ذكــــراه الســــنوية
ٔ
ول مولــــود يــــا

ٔ
كــــذلك فــــي إطــــالق اســــم الميــــت علــــى ا

   )١٧(.للعائلة كنوع من تخليد ذكر الميت
يؤدي إلـى صـعود روحـه بهيئـة  ولعل حرمان الميت من هذه الشعائر

حيــاء
ٔ
شــوري . شــبح مســيء لال

ٓ
شــور بانيبــال " وتــذكر نصــوص الملــك اال

ٓ
" ا

خــــرج عظــــامهم مــــن 
ٔ
نـــه انــــتقم مــــن الملــــوك العيالميــــين المـــوتى حيــــث ا

ٔ
ا

رواحهـم، إذ حـرمتهم مـن القـرابين الجنائزيـة " قبورهم، 
ٔ
قلقت راحة ا

ٔ
لقد ا

  )١٨(.. "و سكب الماء 
رواح المـوتى المحرومـة مـن 

ٔ
إن مـا اسـتمر مـن هـذه االعتقـادات حـول ا

العناية الالئـقة عبر الشعائر الجنائزية ظهر في المعتقد الشـعبي المشـرقي 
و الجــان

ٔ
تعتبــر الجــان مؤذيــة " المعتقــدات فحســب هــذه . بلبــوس الجــن ا

شــريرة تجلــب الــنحس والمــرض والرعــب وتعتبــر مخلوقــات غيبيــة، غيــر و
  )١٩(".  ير طبيعة البشر و غير طبيعة المالئكةمادية، من غ

ن هــذه الكائنــات ربمــا كانــت امتــدادًا 
ٔ
و تشــير بعــض الدراســات إلــى ا

نهــا توجــد 
ٔ
نفســهم، ذلــك ال

ٔ
و المــوتى ا

ٔ
رواح المــوتى ا

ٔ
للخيــال الشــعبي مــن ا

نهــــا تضــــطر للعــــودة إلــــى مقرهــــا قبــــل طلــــوع 
ٔ
رض عــــادة وال

ٔ
فــــي بــــاطن اال

و الج )٢٠(.الفجر
ٔ
ن الجان ا

ٔ
ن اقتـرن وجودهـا مـع المـوتى فـي بـاطن و يبدو ا

رض فــي معظــم المعتقــدات الشــعبية فــي العــالم
ٔ
و هــذا مــا يــدفعنا إلــى . اال

كاديـــة . دراســـة العـــالم الســـفلي فـــي تراثنـــا المشـــرقي
ٔ
وقـــد حفلـــت اللغـــة اال

ٔاي  qabruقبـــرو : (بعــدة ٔاوصــاف للعـــالم الســفلي و بمعــان مختلفـــة، فهــو
رض الســــــفلى/ قبــــــر 

ٔ
ٔارصــــــيتو ميتــــــوتي ٔاي ٔارض  /ٔارصــــــيتو شــــــبليتو ٔاي اال

  ).خربو ٔاي الخربة/ الموتى
كــان هنــاك فــي المعتقــد المشــرقي القــديم اعتقــاد ٔان العــالم الســـفلي 
تسكنه شياطين ٔاو جـان، علـى ٔانـواع عـدة، منهـا مـا هـو سـماوي ومنهـا ذو 
رواح المـوتى، وهنـاك مـن كـان ٔاصـله مـن العـالم السـفلي، 

ٔ
ٔاصل بشـري كـا

خيـــر يتصــل 
ٔ
ن عزرائيـــل بتصـــور المجتمعـــات الحاليــة عـــو يبــدو ٔان هـــذا اال

ســـوار العاليـــة الســـميكة، : "قـــد جـــاء وصـــفه فـــي إحـــدى الوثـــائقو
ٔ
عبـــر اال

يمــّرون كالطوفــان، يمــرون مــن بيــت لبيــت، ال يمــنعهم بــاب وال يصــدهم 
فـاعي، ويمرقــون مـن فتحتــه 

ٔ
مـزالج، فهــم ينسـلون عبــر البـاب كانســالل اال

يختطفـــون الطفـــل مـــن كـــالريح، ينتزعـــون الزوجـــة مـــن حضـــن زوجهـــا، و 
خذون الرجل من بين ٔاسرته

ٔ
  )٢١(". على ركبتي ٔابيه ويا

ولعل ٔاوضح وصف لعزرائيل فـي الكـتابـات المشـرقية القديمـة مـا ورد 
كانــت : "فــي ملحمــة جلجــامش علــى لســان ٔانكيــدو فــي وصــفه لحالــة موتــه

مـــامي  رض، وكنـــت واقفـــًا وحـــدي فظهـــر أ
ٔ
الســـماء ترعـــد فاســـتجابت لهـــا اال

ــــي مــــن لباســــي ؤامســــك بــــي ... فهــــر الوجــــه مخلــــوق مخيــــف مكـ لقــــد عّران
نفاسـي  خذ بخناقي حتى خمدت أ مسـك بـي و قـادني إلـى دار .. بمخالبه وأ أ

إلـى البيـت الـذي حـرم .. إلى البيت الذي ال يرجع منه من دخله .. الظلمة 
  )٢٢(". و يعيشون في ظالم ال يرون نوراً .. ساكنوه من النور 

ن مواعيد إ قامة الشعائر الجنائزية كانـت تـتم قـديمًا الجدير بالذكر؛ أ
ول ُيقــــام فــــي التاســــع و العشــــرين مــــن : بشــــكلين

ٔ
شــــهري و ســــنوي، فــــاال

ن  الشهر، وهو اليـوم الـذي يكـون فيـه القمـر محاقـًا، حيـث كـان االعتقـاد أ
حيــــاء لتقــــديم القــــرابين و إقامــــة 

ٔ
رواح المــــوتى ممــــا يــــدفع اال فيــــه تتجمــــع أ

طلــق علــى هــذا اليــ.  الشــعائر يــوم القــرابين الجنائزيــة، يــوم "وم اســم وقــد ا�
" و " يـــوم وليمـــة المـــوتى "عليـــه نعـــوت عديـــدة منهـــا ) ٢٣"(ســـكب المـــاء 

بة 
ٓ
ب ". يوم الندب " و " يوم الكا ما الموعد السـنوي فكـان يـتم فـي شـهر آ أ

حيـــث تبلـــغ الطقـــوس ذروتهـــا فـــي اليـــوم التاســـع منـــه حيـــث االعتقـــاد ٔان 
     )٢٤(.العالم السفلي  ٔارواح الموتى تنعتق من احتجازها في
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 دراسات 

ن هنــاك مـــا 
ٔ
وفــي المقابــل نجــد فــي المعتقـــدات الشــعبية المعاصــرة ا

مــوات \يســمى 
ٔ
، حيــث يــتم إقامــة الشــعائر الجنائزيــة بــذكرى \خمــيس اال

طعمــة و المــاء، ويــذهب 
ٔ
المــوتى فيــذهب النــاس لزيــارة القبــور حــاملين اال

قـــارب المــوتى مـــن ط
ٔ
يضـــًا ليحصـــلوا علــى مـــا يوزعـــه ا

ٔ
ويعتقـــد . عـــامالفقــراء ا

رواح الموتى
ٔ
ن الطعام الذي يصل إلى الفقراء يصل إلى ا

ٔ
  )٢٥(.الناس ا

ــــه  ــــدركراب فــــي كـتاب لكزن
ٔ
ن النــــاس "عــــالم الفلكلــــور "ويشــــير ا

ٔ
ــــى ا ، إل

ول مــن مــوت الشــخص حيــث 
ٔ
ســبوع اال

ٔ
يحرصــون علــى زيــارة القبــر فــي اال

تشــرب علــى قبــره القهــوة و تقــام الطقــوس الدينيــة و تــوزع الحلــوى، وهــذا 
هلـه و عيالــه اعتقـادهم رحمــة للميـت ودفـع بــالحسـب 

ٔ
حيـاء مــن ا

ٔ
ء عـن اال

ن و
ٔ
هــم يــذهبون لزيــارة القبـــور بعــد شــروق الشـــمس وذلــك العتقــادهم بـــا

رواح المــوتى تختفــي بعــد الشــروق
ٔ
كمــا يشــير إلــى استرضــاء المــوتى عــن . ا

  .طريق تناول الطعام عند قبورهم
الميــــت وهنـــاك عــــادة وثيقــــة الصــــلة بهـــذه الممارســــات وهــــي إعطــــاء 

و وضـــع هـــذه القطعـــة فـــي فمـــه و هـــذه العـــادة كانـــت 
ٔ
قطعـــة مـــن النقـــود ا

ولقطعــة النقــود  )٢٦(.شــائعة فــي حضــارات المتوســط فــي العصــور القديمــة
ن اإلنســـان 

ٔ
ســـاس قـــديم فــي المشـــرق العربـــي فقــد كـــان اعتقـــادهم ا

ٔ
هــذه ا

ــــى العــــالم " نهــــر عبــــر " حــــين يمــــوت ويوضــــع فــــي القبــــر فســــوف يعبــــر  إل
ســفل، و هــذا ي

ٔ
جــل اال

ٔ
و الفضــة ال

ٔ
تطلــب إعطــاء صــاحب المركــب النقــود ا

ذلـــك، ال بــــل إن بعـــض القبــــور حــــوت فـــي مرفقاتهــــا الجنائزيـــة علــــى لقــــى 
جنائزيــة بشـــكل مراكـــب قــد يســـتعين بهـــا الميـــت فــي عبـــور النهـــر باتجـــاه 

  .العالم السفلي

  مناقشات في وصف حال الميت

ن و وفـــق المعتقـــد الشـــعبي المشـــرقي نســـمع ٔان اإلنســـان
ٓ
إذا  إلـــى اال

، و ال ٔاعتقـــد ٔان اإلنســـان الحـــالي "نجمـــُه غـــاص " كـــان يحتضـــر ُيقـــال ٔان 
يعــي معنــى هــذا الوصــف، غيــر ٔاننــا وثــائق المشــرق العربــي القــديم و فــي 

لــف الثــاني. مواقـع مدنــه المختلفــة تعطينــا الجــواب
ٔ
وربمــا الثالــث / ففـي اال

 قبــل المــيالد، نشــط البــابليون ومــن ثــم الكلــدانيون فــي حقــل الفلــك/ ؟ 
ـــائق تلـــك العصـــور إلـــى ٔان لكـــل إنســـان  والدراســـات الكونيـــة، وتشـــير وث

فاالعتقـاد بـالنجوم . نجمًا في السـماء يخصـُه فـإن ٔافـَل الـنجم مـات صـاحبه
ن لكــــل 

ٔ
كـــان يلعـــب دورًا مهمـــًا فــــي حيـــاة النـــاس، و ثمـــة اعتقــــاد ٓاخـــر بـــا

إنســان برجــًا خاصــًا، يــتحكم بمجــرى حياتــه، و إن عالقــة هــذا البــرج مــع 
و الشرغيره يس   .بب لصاحبه الخير أ

ويشير قاموس الكـتـاب المقـدس إلـى ٔان الكواكـب تسـيطر علـى حيـاة 
اإلنسان، و هـذا إيمـان مـوروث مـن عبـادة النجـوم زمـن الكلـدانيين حيـث 

جـرام الســماوية
ٔ
 معتقـد عبـادة اال

ٔ
عظـم حضـارة فلكيـة و نشــا  )٢٧(.ترعرعـت أ

إلـى ٔان البـابليين  ويشير الدكـتور إبراهيم بدران والدكـتورة سلوى الخمـاش
ثنــاء  جــرام الســماوية أ

ٔ
وائــل مــن اهــتم بمراقبــة اال و الكلــدانيين كــانوا مــن أ

جـــرام 
ٔ
ن حركـــة اال

ٔ
ترحـــالهم، ممـــا تولـــد عنـــه مـــع الـــزمن الخرافـــة القائلـــة بـــا

ن مســـتقبله يتحـــدد بـــالنجم الصـــاعد ســـاعة  تـــتحكم فـــي حيـــاة اإلنســـان وأ
  )٢٨(". ميالده والنجم الهابط في ذلك الوقت ٔايضًا 

يضــًا ثمــة قــول لوصــف مــن مــات فــي المعتقــد الشــعبي حيــث يقــال : أ
إن الشــجرة و هــذا القــول يعــود إلــى اعتقــاد قــديم يقــول، ..  ســقطْت ورقتــهُ 

وراق الخضــراء 
ٔ
غصــان الكـثيفــة و اال

ٔ
التــي إلــى يمــين العــرش اإللهــي ذات اال

ســماء البشــر ، فــإذا ولــد المــرء ظهــرت ورقتــه علــى تلــك  الزاهيـة تضــم كــل أ
ـــــى االصـــــفرار و إذا مـــــا شـــــفي عـــــادت  الشـــــجرة، و إن مـــــرض مـــــال لونهـــــا إل
.. و إن ٔاوشــــك علــــى المــــوت اصــــفرت ورقتــــه وحــــين يمــــوت .. لالخضــــرار 

م
ٔ
  )٢٩( . تجف و تسقط مغادرة شجرتها اال

خــــر عــــن الميـــــت فــــي االعتقــــاد الشــــعبي حيــــث يقـــــال
ٓ
 :وثمــــة قــــول ا

ي انتهت مياهـه،" خلصت ميتو "
ٔ
نـه فـي المعتقـد الشـعبي يـتم  ا

ٔ
ومعلـوم ا

تنقـــيط المـــاء فـــي فـــم اإلنســـان المحتضـــر حتـــى يبقـــى ريقـــه رطبـــًا، و هـــذا 
يرتبط برمزية الماء في الحضـارة الشـرقية و التـي هـي رمزيـة خصـبة نقـيض 
يضـــًا إجـــراء طقـــس ســـكب المـــاء فـــي قبـــر 

ٔ
حالـــة المـــوت وهـــذا مـــا يســـتتبع ا

  .المتوفي 

  .. الجماجم المقولبة قديمًا  

  الصور الشخصية حديثًا

ن صورة المتوفى العزيـز عليـه علـى الحـائط اإلنسان 
ٓ
المعاصر يضع اال

حرى تمّنـي بقـاء 
ٔ
و بـاال

ٔ
حيـاء ا

ٔ
الستمرار تذكره و نوع من دواعي بقائه بين اال

صــــداء لهــــا منــــذ بــــواكير  .ذكــــره
ٔ
ــــة نجــــد ا وهــــذه المشــــاعر اإلنســــانية النبيل

ســلوب الفنـي الُمتبــع مختلــف
ٔ
فبــالعودة إلــى  .الحضـارة اإلنســانية و لكــن اال

لــف التاســع قبــل المشــر 
ٔ
ق العربــي القــديم و مــع زمــن ابتكــار الزراعــة فــي اال

و تقــديس 
ٔ
رواحيــة ا

ٔ
طلــق عليهــا اســم اال مــام ظــاهرة ا�

ٔ
نفســنا ا

ٔ
المــيالد، نجــد ا

جــداد، حيــث يصــار إلــى فصــل جمجمــة الميــت عــن جســده ، و توضــع 
ٔ
اال

علـــى جـــدار المنـــزل العتبـــارات عقائديـــة، و هـــذا مـــا عثـــر عليـــه فـــي موقـــع 
ريحا في فلسطينالمريبط في سور 

ٔ
  )٣٠(.يا و موقع ا

صــبح اإلنســان يعــال� هــذه  ولــى، ٔا
ٔ
وفــي خطــوة الحقــة متطــورة عــن اال

 
ٔ
الجماجم كنوع من التعويض في المستوى النفسـي الجمعـي ، حيـث نشـا
مــــا يســـــمى بالجمـــــاجم المقولبـــــة، إذ كــــانوا يعيـــــدون تشـــــكيل الجمجمـــــة 

نـّزل العيـون بالجص ، و يـتم صـبغها بمـا يماثـل لـون بشـرة اإلنسـان، ثـم تُ 
بالصدف ٔاو القواقـع و يرسـم علـى الجمجمـة خيـوط بنيـة كداللـة علـى شـعر 

لمقولبــة فــي مواقــع عــدة فــي ٔاريحــا و قــد ُعثــر علــى هــذه الجمــاجم ا .الــرٔاس
  )٣١(. بيسامون و وادي حمار و في تل الرمادو

  شهر الندب: شباط 

مــــوات فــــي المعتقــــد الشــــعبي 
ٔ
ن، ُيعتبــــر شــــهر شــــباط شــــهر اال

ٓ
إلـــى اال

نـــه  .المشـــرقي
ٔ
" و علميـــًا ، فـــنحن نعتقـــد ٔان هـــذا الشـــهر الـــذي يوصـــف با

ــــاط  هــــو شــــهر التغييــــرات و عــــدم اســــتقرار الفعاليــــة " مــــالو ربــــاط " و " لّب
ول 

ٔ
الجوية والطقسية و كونـه بعـد شـهرين شـتويين فـاعلين همـا كـانون اال

جســـام الكهــــول و العجـــائز تتعـــب و يحـــين موعــــد  وكـــانون الثـــاني، فـــإن أ
  .حها في شهر شباطقطاف ٔاروا

ن، مازال كبار السن فـي السـاحل السـوري يتهيبـون حضـور 
ٔ
وحتى اال

شــهر شــباط، لهــذا فهــم يلزمــون بيـــوتهم طيلــة الشــهر خوفــا مــن المـــوت، 
  : وحين يرحل الشهر يخرجون من بيوتهم وهم يتمازحون بالقول 

  .مخباط........في  راح شباط وحطينا
مــر كــان ســائدًا منــذ

ٔ
ن هــذا اال العصــور القديمــة بمــا يعــود إلــى  ويبــدو أ

لـف الثالــث قبـل المـيالد ، إن لــم يكـن قبـل ذلــك 
ٔ
و كـان شــهر . حـوالي اال

و شـــهر النـــدب، ) شـــهر نهـــر عبـــر ( شـــباط فـــي الوثـــائق المســـمارية يســـمى 
حــوال المنــاخ فــي منطقــة الهــالل الخصــيب لــم  ن أ الجــدير ذكــره هنــا هــم أ

الفتشهد تغييرات حاسمة منذ 
ٓ
  .الثالث قبل الميالد اال

ـــة تاريخيـــة تشـــير إلـــى ٔان شـــواهد القبـــور هـــي ابتكـــار ٓارامـــي  وثمـــة ٔادل
ل"بامتيـــاز، ففـــي موقـــع 

ٔ
فـــي شـــمال ســـوريا ُعثـــر علـــى شـــاهدة قبـــر  "شـــما

ارتفاعها متر و نصف تشتمل على رسومات فنية ُيعتقـد ٔانهـا تخـتص بحيـاة 
  )٣٢( .العالم السفلي
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  مالحظات عامة 

  ة في الموتحول المعتقدات الشعبي

حيــاء، و إن ضــم 
ٔ
نيســًا لال

ٔ
ال يبــدو القبــر فــي المعتقــد الشــعبي مكانــًا ا

فــي داخلــه ميتــًا عزيــزًا، لــذا فــإن ثمــة عــادات ارتبطــت بــالقبر و اســتخدامه 
 
ً
حــد، : فــي الحيــاة الشــعبية و اليوميــة، فمــثال

ٔ
إذا كــان رجــل حاقــدًا علــى ا

حــد
ٔ
ن يـــذهب إلـــى ا

ٔ
خـــذ حفنــة  فلــيس عليـــه ســوى ا

ٔ
مـــن ترابـــه القبـــور، و يا

يـــذروها علـــى راس عــــدوه يـــوم زفافـــه، و هــــذا بحســـب االعتقـــاد الشــــعبي و
مـوات المقـابر 

ٔ
سوف يجعل اإلنسان ميتًا تمامًا، حيث ينتقل المـوت مـن ا

  )٣٣(. إلى الشخص الحي مما سيرديه ميتاً 
و محاولــة 

ٔ
ن العبــث بـالقبور و هــدمها ا

ٔ
كمـا تــرى المعتقـدات الشــعبية ا

ســـوف يـــؤدي إلــى هـــالك المعتـــدي / لصــالحين الســـيما للرجـــال ا/ إزالتهــا 
ضـــحية بــذبح شــاة و تقـــديمها 

ٔ
علــى حرمــة هــذه القبـــور و شــلله إال إذا قــّدم ا

وهــذا باعتقادنــا هــو ترجيــع لمــا ذكرتــه النقــوش المســمارية حيــث  .للفقــراء
 
ٔ
  :نقرا

لـــواحي التذكاريـــة " 
ٔ
ن ينســـف بـــالده بصـــاعقة .. مــن يحطـــم ا

ٔ
عســـى اإللـــه ا

ال مهلكــة و يحـــّل المجاعـــة و 
ٔ
القحـــط و العــوز و الفيضـــان بـــبالده ، عســـاه ا

عســـاه يحطـــم اســـمه و ذريتـــه إلـــى .. يدعـــه يومـــًا واحـــدًا علـــى قيـــد الحيـــاة 
بد

ٔ
  )٣٤("اال

ن ٔان مــا يميــز الشــعائر الجنائزيــة قــديمًا وحــديثًا  ثالثـــة 
ٓ
ولعلنــا نالحــج اال

  :ٔاشياء

 سكب الماء و هو طقس موغل في القدم : اـٔاوله.  

 و الـذبائح كـقـرابين جنائزيـة علـى روح الميـتتقـديم الطعـام : ثانيهـا .
  .و هو طقس ٔايضًا موغل في القدم

 س ؤاســـعف النخيـــل والـــورود : ثالثهـــا
ٓ
غصـــان الخضـــراء واال

ٔ
وضـــع اال

  .على قبر المتوفي باعتقاد ٔانها ترطب جو القبر الموحش و الجاف 
خضــر فـي ٔانــه رمـز للخصــب و الحيـاة و الربيــع 

ٔ
ونحـن نعلـم رمزيــة اللـون اال

ٔان االعتقــاد الشــعبي يصــف العــروس ٔاثنــاء زفافهــا إذا نــزل المطـــر ، حتــى 
ن 

ٔ
  .ٔاي قدمها خضراء  في داللة على الحياة و الخصب " إجرها خضرا " با

كــب الــدفن ، و عنــد زيــارة القبــور و تســتخدم ٔافــرع شــجرة النخيــل فــي موا
  .في تزيين المقابر و

رة وتجمـــع الدراســـات ٔان شـــجرة النخيـــل عنـــد الفينيقيـــين كانـــت شـــج
الحياة ال بل و تم� توحيدها مع جنة عدن في ذهنيـتهم و مـع رمـز الخصـب 

انـــت شــجرة العائلـــة لـــدى شـــعوب مصـــر عشــتار ، كمـــا ٔان هـــذه الشـــجرة ك
ن العــرب  .الهــالل الخصــيب و الجزيــرة العربيــةو وتشــير المعطيــات إلــى أ

قبـل اإلســالم عبــدوا شــجرة النخيــل حيــث كـان فــي نجــران شــجرة يقــام لهــا 
  )٣٥(. عيد سنوي

نثربولــوجي 
ٔ
وتتضــح رمزيــة شــجرة النخيــل فــي المســتوى الثقــافي و اال

و بتــــوالي الـــوالدة و االســــتمرار و قــــد  .فـــي عالقتهــــا بـــالموت ثــــم االنبعـــاث أ
طلــــــق علــــــى النخلــــــة اســــــم العنقــــــاء باعتبارهــــــا إذا مــــــا ســــــقطت بســــــبب   أ

و تـــذكر . الشـــيخوخة فلســـوف تنمـــو مـــن جديـــد خضـــراء يانعـــة كمـــا كانـــت 
ســــــاطير  ــــــى أ �ّ إل و طــــــائر النخيــــــل كــــــان يحــــــ ن طــــــائر الفينيــــــق أ بعلبــــــك أ

و بعلبك ليموت فيها ثم يعاود الحياة من جديد    )٣٦( .هليوبوليس أ
  

إن هذا االعتقاد ضمن الذهنية المشرقية يشـّكل كمـا ٔاسـلفنا تعويضـًا 
عــن حتميــة المــوت عبــر المــوت و االنبعــاث الــذي يشــّكل رائــزًا مــن روائــز 

  .الثقافة الزراعية

  قوال الشعبيةفي بعض المأثورات واأل

  حول الموت

ثورات 
ٔ
تحفــــل الذهنيــــة الشــــعبية فــــي الهــــالل الخصــــيب بشــــتى المــــا

مثال عن المـوت و عالمـه ، منهـا مـا يسـتمد جـذوره 
ٔ
قوال و الحكم و اال

ٔ
واال

  :فهناك َمَثلظ يقول .من الماضي و منها ما هو مستحدث
ف ما مات"  

ّ
  "  َمن خل

والد لـــم 
ٔ
نـــه مســـتمر بهـــمبمعنـــى مـــن لـــه ا

ٔ
و هـــذا نجـــد جـــذوره فـــي  .يمـــت ال

ل جلجـامش إنكيـدو 
ٔ
عـن / اللـوح الثـاني عشـر / ملحمة جلجامش حين سا

و اثنــــان 
ٔ
ن مصــــير .. مصــــير مــــن لــــه ابــــن واحــــد ا

ٔ
و هكــــذا ، حيــــث يبــــدو ا

بناء كـثر
ٔ
  )٣٧(. الميت جميل إن كان له ا

  "  من غير هاليوم" 
ي مـــن غيـــر هـــذا اليـــوم

ٔ
 شـــخص متـــوفيتقـــال فـــي معـــرض التحـــدث عـــن  :ا
حــــين يــــرد ذكــــر الميــــت يقــــال مــــن غيــــر هــــاليوم ، لــــئال يمــــوت الرجــــل و

  .الُمخاَطب
  "  فوق الموتة عّصة القبر" 

ي فـــــوق المـــــوت ضـــــيق القبـــــر ، و تطلـــــق علـــــى مـــــن تكـثـــــر فـــــي حياتـــــه 
ٔ
ا

المصـاعب و ال يسـتطيع االنفكـاك منهـا ، حيــث تـّم اسـتعارة هـذه الصــورة 
  .من عالم الموت 

و مـوت ٔاحمـر ، تعبيـر عـن .. سـاعة الغفلـة : رؤاطلق على الموت تعبي
بنــي ٓادم مـــا بمّلــي عينـــو غيـــر : " و فــي بـــاب الحكمــة نقـــرٔا  .المــوت الـــدموي

مـــا "و. ان الطمـــاع بالحيــاة ومتاعهــاوهــذا يقــال فـــي وصــف االنســ" التــراب 
  .   " حدا ٓاخد معو شي

إن هــذه المقارنــة تعتبــر مــدخًال لدراســة ٔاشــمل و ٔاعمــق حــول ظــاهرة 
ولعـل مـا  ..المعتقـد الشـعبي العربـي بعامـة و المشـرقي بخاصـة الموت في 

يمكننــا التوصــل إليــه مــن بحثنــا هــو إن المــوت حتمــي علــى البشــر و قــدرنا 
  .الُمطلقة في ٓان.. ٔان نحيا حياة تليق بعبورنا إلى الحقيقة السامية 

 ----------------------------  

اا  
.  القديمــة الرافـدين وادي بــالد حضـارة فــي المـوت بعــد مـا عقائــد - حنـون نائـل. د -١

  .   ١٩٨٦ ٢ط - بغداد - الثقافة وزارة
  .  ٣٤٣ ص"  جلجامش ملحمة"  من عشر الثاني اللوح

  . الكويت - المعرفة عالم سلسلة - الغربي الفكر في الموت -٢
  . السابق المرجع -٣
  . السابق المرجع -٤
 اإلنمـــاء مركـــز - القـــديم العربـــي المشـــرق  حضـــارة فـــي دراســـات - خليـــف بشـــار. د -٥

   ١٥٢ ص.  ٢٠٠٤ - سوريا - حلب - الحضاري 
وائل الصيادون - محيسن سلطان. د -٦

ٔ
بجدية دار - اال

ٔ
  . ١٩٩٦ دمشق اال

 العربــي المشـرق  حضـارة فـي دراسـات مؤلفنـا مراجعـة يمكـن التفصـيل مـن للمزيـد -٧
  . القديم

 – العـــرب الكـتـــاب اتحـــاد – لـــّبس نــافع ترجمـــة – عـــدن تنـــانين – ســـاغان كــارل -٨
  . ١٩٩٦ دمشق

  . سابق مرجع – محيسن سلطان. د -٩
  . السابق المرجع -١٠
 سـوريا – الثقافـة وزارة – ٔاسعد وجيه ترجمة – النفسية العقد – موشيلي روجر -١١

  ٧٠ ص. ١٩٨٥
  . ١٩٨٥ سوريا – الحوار دار – التحليلي النفس علم – يونغ غوستاف كارل -١٢
 العربـي التراث في الشعبية المعتقدات – الباش حسن – السهلي توفيق محمد -١٣

  . ١٣٩ص) .  تاريخ بال.(  سوريا – الخليل دار –
  ٢٧٤ ص الجنائزية الشعائر و الدفن – سابق مرجع – حنون نائل. د -١٥ -١٤
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  . ٢٧٨ ص – السابق المرجع -١٦
  . ٢٨١ ص – السابق المرجع -١٧
  . ٢٨٢ ص – السابق المرجع -١٨
 ١ط – القــــاهرة – المعــــارف دار – ٢ج – الفلكلــــور  علــــم – الجــــوهري  محمــــد -١٩

  . ٥٥٣ ص -١٩٨٠
ـــونس الحميـــد عبـــد. د -٢٠ ليف المصـــرية المؤسســـة – الشـــعبية الحكايـــة – ي

ٔ
 و للتـــا

  . ٤٧-٤٦ ص – ١٩٦٨ – العربي الكاتب دار – النشر
  . ٢١٦ ص سابق مرجع – حنون نائل. د -٢١
  . ١١٠ ص سابق مرجع – حنون نائل. د -٢٢
  . ٢٨٨ سابق مرجع – حنون نائل. د -٢٤ -٢٣
  . ٢٠٣ ص سابق مرجع – الشعبية المعتقدات -٢٥
 الثقافــة وزارة – صـالح رشـدي ترجمـة – الفلكلـور  عـالم – كـراب هجرتـي ٔالكزنـدر -٢٦

  . ١٥٦ ص ١٩٦٧ – القاهرة –
 ص ١٩٨١ – ٦ط – بيـــروت – المشـــعل مكـتبـــة – المقـــدس الكـتـــاب قـــاموس -٢٧

٩٥٩ .  
ــــدران إبــــراهيم. د -٢٨  – العربيــــة العقليــــة فــــي دراســــات – الخمــــاش ســــلوى. د – ب

  . ٢٩١ ص ١٩٨٨ – ٣ط – بيروت – الحقيقة دار – الخرافة
  . سابق مرجع.  الشعبية المعتقدات -٢٩
  . سابق مرجع – محيسن سلطان. د -٣٠
لوهيــة – ان�كـــو جــاك -٣١

ٔ
 – الثقافـــة وزارة – خـــوري  موســى ترجمـــة – الزراعـــة و اال

  . ١٩٩٩ دمشق
راميون – عساف ٔابو علي. د -٣٢

ٓ
ماني دار – اال

ٔ
  . ١٩٨٨ – سوريا – اال

  . ١٦٧ ص سابق مرجع – الشعبية المعتقدات -٣٣
  . ١٥٦ ص – سابق مرجع – حنون نائل. د -٣٤
سـاطير و الفلكلـور  لدراسة مدخل – الحكيم عبد شوقي -٣٥

ٔ
 – ٥٩ص – العربيـة اال

١٩٨٢.  
     ٣٣٦ص – السابق المرجع -٣٦
  .سابق مرجع.  حنون نائل. د -٣٧

 ------------------------------------  
  
  
  

  

  من مؤلفات 

  دكتور بشار خليف

  

  حوارات في الحضارة السورية: كتاب

  ٢٠٠٨دار الرائي للنشر والتوزيع 
  

 وعــرب ٔاجانــب ومــؤرخين بــاحثين مــع الحــوارات مــن جملــة الكـتــاب يضــّم 
جريت وسوريين،  هـذه جـاءت وقـد .تقريبـاً  الـزمن مـن عقـدين مـدى علـى أ

 التــي الدوليــة المــؤتمرات حضــور  عبــر المؤلــف عمــل ســياق فــي الحــوارات
وجههـا بكافـة السـورية الحضـارة َعَنت  إلـى باإلضـافة وفاعليتهـا، ومراكزهـا أ

 ،٢٠٠٧وحتـــى ١٩٨٩ عـــام مـــن وتمتــد .الســـابق الســـياق خـــارج حــوارات
خـــذ مـــع

ٔ
  :الكـتـــاب مقدمـــة فـــي جـــاء وقـــد الـــزمن لعامـــل االعتبـــار بعـــين اال

 تاريخهـا، بنـةا هـي ٔاجوبتهـا ٔاو ٔاسـئلتها فـي سـواء الحوارات هذه ٔان حيث"
ننـــا الســيما ثـــار حقـــل فـــي وأ

ٓ
مـــام نحـــن العربـــي، المشـــرق  فـــي والتـــاريخ اال  أ

مـــر هـــذا يعنـــي ال ٔايضـــًا، .دائمـــاً  متجـــددة معطيـــات
ٔ
ـــم ٔاننـــا اال  فـــي نتقصـــد ل

 ائزكـر  تشـّكل التـي واالصـطالحات والمعـايير البنـى مناقشة تلك الحوارات
نفسـنا نجد لهذا حضارة، مطلق  البـديهيات راكـد لهـّز  محاولـة فـي نتـدخل أ

دبيات الدراسات وّشحت التي
ٔ
  ."لحضارتنا التاريخية واال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

للتعلـیم المفتـوح تحصـل   جامعة عربیـة أول

  . على العضوية في المنظمة الدولیة للتربیة

الجامعة رسالة تربوية خدمیـة تھـدف رسالة 

إلى توفیر فرص التعلم لمن حرم منھا أو يجد 

ــات  صــعوبة فــي االلتحــاق بالجامعــات والكلی

والمعاھد بسبب ظروفه في العمل أو سبب 

جغرافي يحیل دون توفر فرصة الوصـول إلـى 

الجامعات، والجامعة ال تھـدف إلـى الربحیـة، 

تم تھــ. ورســالتھا إنســانیة علمیــة تربويــة

الجامعة بالعملیة التعلیمیة التي بنیت بضـوء 

األھـداف الرئیســة للجامعــة والمتمثلــة فــي 

ــي  ــة ف ــة المتخصص ــاءات العلمی ــداد الكف إع

   .حقول المعرفة المختلفة

  التسجيل يف اجلامعة

  

  

  

www.acocollege.com  

                          

  

                          

                         info@acocollege.com 

الجامعة العربية المفتوحة 

 لشمال أمريكا


